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                                                      ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
                    
                  Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη ∆/νση ∆ηµ. Υγείας & Κοιν. Μέριµνας ανακοινώνεται ότι: 

     

Από την  ∆ευτέρα 15 Ιουλίου 2019 έως την Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2019 θα πραγµατοποιείται η ΕΚ∆ΟΣΗ των νέων ∆ελτίων 

κυκλοφορίας ΑΜΕΑ και η ΘΕΩΡΗΣΗ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ) των παλαιότερων, για το έτος 2019, για όσους δικαιούνται δωρεάν 

µετακίνηση µε το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας και 50% έκπτωση µε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 

∆12α/ΓΠοικ.30754/822/5-7-2019 διευκρινιστική εγκύκλιο της ∆/νσης  Πολιτικών Ατόµων µε Αναπηρία  ΑΜΕΑ-Τµήµα Ατόµων 

µε Αναπηρία, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε Α∆Α:Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ. 

Τα δελτία που θα θεωρηθούν µε τη διαδικασία αυτή θα ισχύουν για το 2019 και το 2020, µέχρι την έκδοση της νέας ΚΥΑ. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019 

1. Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δικαιούχου, περί µονίµου κατοικίας του στο Νοµό Καβάλας και περί µη 

παραλαβής δελτίου από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ (δίδεται από την Υπηρεσία ή τα ΚΕΠ). 

 2. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής. 

3. Πιστοποίηση αναπηρίας 67% τουλάχιστον, η οποία αποδεικνύεται µε : 

    α) Γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής ΚΕΠΑ,  για άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,  

         (καθώς και για τους τυφλούς ή άτοµα µε αναπηρία όρασης άνω του 80% ή άτοµα µε ΒΝΚ µε ∆.Ν.<30 ή νοητική    

         υστέρηση ποσοστού άνω του 80% ή άτοµα µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-αυτισµός άνω του 80%,   

         προκειµένου να δικαιούνται και κάρτα συνοδού), ή      

    β) Απόφαση ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, µε παθολογοανατοµική βλάβη >67% ή 

    γ) Βεβαίωση χορήγησης επιδόµατος από τον ΟΠΕΚΑ για όσους λαµβάνουν επίδοµα ΑΜΕΑ. 

∆εν γίνονται δεκτές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί  βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/98. 

 4. Εκκαθαριστικό εφορίας, φορολογικού έτους 2018 (για τα εισοδήµατα του 2018), για όσους επιθυµούν εκπτωτικό κουπόνι για 

το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 2019 και έχουν συνολικό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα  µικρότερο των 29.000 ευρώ ή 

αντίστοιχα ατοµικό µικρότερο των 23.000 ευρώ, προσαυξανόµενο κατά 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτοµο µε αναπηρία 67% 

πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και βαραίνει φορολογικά τον φορολογούµενο (εξαιρούνται τα άτοµα µε ολική τυφλότητα).  

      Για όσους δεν δικαιούνται κουπόνι Αστικού ΚΤΕΛ λόγω εισοδηµατικών κριτηρίων ή επιθυµούν µε δήλωσή τους µόνο την 

έκπτωση 50% για τη µετακίνηση µε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, γίνεται χειρόγραφη θεώρηση χωρίς να επικολληθεί στο δελτίο το 

κουπόνι Αστικού ΚΤΕΛ 2019. 

5. ∆ύο πρόσφατες Φωτογραφίες  (συν µία για  κάρτα συνοδού),  όταν πρόκειται για έκδοση, φθορά ή απώλεια του δελτίου. 

                          Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται µε αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου ή από εξουσιοδοτηµένο από 

αυτόν άτοµο, µε την προσκόµιση της εξουσιοδότησης και την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας.                                                                   

           Οι κάτοχοι δελτίων µετακίνησης ΑΜΕΑ προηγουµένων ετών, µπορούν να ανανεώνουν τα δελτία τους για το έτος 2019 

και  στα  κατά τόπους  ΚΕΠ  του ∆ήµου που ανήκουν,  προσκοµίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

            Η έκδοση δελτίων µετακίνησης ΑΜΕΑ νέων δικαιούχων, θα γίνεται αποκλειστικά από την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοιν. Μέριµνας, Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (γραφείο 367 ή 357) στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας.                                                 
     


